
Лиза напуска ангЛия, за да загърби минаЛото 
и да започне начисто с дъщеря си Хана. 

но всичко се променя, когато майкъЛ дормър 
пристига в ХотеЛа. 
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КЛАСАЦИИ МАЙ  

ново остава нагоре надолу връща се

Роден от войната
Романът на Долтън Тръмбо 

е едно от най-популярните 

антивоенни произведения в 

историята на литературата. 

Иронията е, че повод за на-

писването му става Първата 

световна война, въпреки че 

книгата излиза от печат малко 

преди началото на Втората 

световна война. 

Чрез състоянието на 

главния герой Тръмбо мета-

форизира какво представлява 

войната за обикновения човек 

– тя го откъсва от рутината, 

отдалечава го от околните, 

не може да избяга от нея, 

неспособен е да протегне ръка 

за помощ. Джони е събирате-

лен образ за всички хора, които 

биват захвърлени в окопите 

един срещу друг с пушка в 

ръце. И той като всеки от 

тях е имал нормален живот – 

семейство, работа, момиче. 

Докато един ден не се събужда 

в капана на собственото си 

осакатено тяло, заклещен на 

границата между живота и 

смъртта. Безсилен пред физи-

ческото си състояние, Джони 

все пак продължава да се бори 

да остане част от света на 

хората, да им покаже, че все 

още е жив. Да им разкаже колко 

безсмислена е била войната, 

всяка война, да ги предупреди, 

че ако се опитат да я разпалят 

отново, собствената му съдба 

ще сполети отговорните за 

това.

Но дали хората искат да 

чуят неговото предупрежде-

ние?

ЗОРНИЦА ГРОЗДЕВА, 
ХЕЛИКОН  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВА За книгите и хората

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Дневна светлина
Дейвид Балдачи
Обсидиан

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Царството на костите
Джеймс Ролинс
Бард 

Оризовата майка
Рани Маника
Бард

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Хипотеза за любов
Али Хейзълууд
Егмонт

Полунощ в Ел Ей
Майкъл Конъли
Бард

В целта
Ел Кенеди
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1500 
лв.

1690 
лв.

1699 
лв.

1790 
лв.

1999 
лв.

1799 
лв.

1899 
лв.

2200 
лв.

2000 
лв.

Гурме бебе. 
Моята Кухня
Силвена Роу
A&T Publishing

Мистичните пътеки 
на България II
Ирена Григорова
Апостроф

Измамата Сан Стефано 
(второ преработено 
издание)
Иво Инджев
Сиела

Тънкото изкуство 
да не ти пука
Марк Менсън
Хермес

Богат татко, беден 
татко. Актуализиран за 
съвременния свят 
Робърт Кийосаки
Анхира

Измамна реалност
Стойчо Керев
Бард

Отвъд реда. 
Още 12 правила 
за живота
Джордан Б. Питърсън
Гнездото

Моята кухня.  
Здравословни рецепти
Силвена Роу
A&T Publishing

3

4

5

6

7

8

9

10

3799 
лв.

1800 
лв.

2500 
лв.

1595 
лв.

1595 
лв.

2199 
лв.

2495 
лв.

3499 
лв.

НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Книгата, която искате 
родителите ви да бяха 
прочели
Филипа Пери
Изток-Запад

Защо лаят краставите 
магарета
Калин Тодоров
Изток-Запад; Факел

1

2
1700 

лв.

1200 
лв.
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ново остава нагоре надолу връща се

С отворен финал

ЯНА ИВАНОВА, 
ХЕЛИКОН СЛАВЕЙКОВ

К Н И Ж А РЯ Т 
ПРЕПОРЪЧВАЗа книгите и хората

В навечерието на Коледа в 

Париж, от водите на река Сена 

е извадена давеща се жена. При 

намирането є липсват дрехи, 

документи, а също и памет-

та є. Но преди полицията да 

открие коя всъщност е тя, 

мистериозната жена изчезва, 

както се е и появила. В самото 

начало при направените ДНК 

анализи става ясно, че това 

е световноизвестната му-

зикантка Милена Бергман, но 

това не е възможно, защото 

Милена умира в самолетна ка-

тастрофа една година по-рано. 

В мистерията се намесва 

и бившият приятел на Милена 

Бергман – писателят Рафаел 

Батайе, което допринася още 

повече за заплитането на сю-

жета. Приятелят є знае много 

повече, отколкото споделя 

с полицията. Разследването 

ръководи Роксан Монкрестиен, 

която е временно отстранена 

от досегашната си длъжност. 

Полицайката е решена да раз-

плете пъзела около мистери-

озната жена, тъй като в хода 

на разследването изникват 

нови и нови въпроси, свързани 

с дълбоко пазени тайни, древ-

ногръцки ритуали и митични 

създания. 

Повествованието се 

развива динамично и обхва-

ща 5 дни, в които органите 

на реда и най-вече Роксан се 

опитват да разгадаят пъзела. 

Отвореният финал обаче дава 

предпоставки за продължение 

на тази интригуваща история, 

в която се преплитат човешко 

и животинско. 

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Креолският призрак 
Кн.1 Магнолия
Мегън Марч
Егмонт

Игри на наследство
Дженифър Лин Барнс
Егмонт

Тенекиена кралица  
Кн.6 от поредицата 
Тенекиени номади
Девни Пери
Егмонт

Сянка в жарта
Дженифър Л. 
Арментраут
Анишър

Английски език. 
Най-важното, A1-C1
Мери Делова
Колибри

Кралско сърце 
Кн.1 Кралски коне
Яна Хох
Егмонт

Осъзнат живот
Стивън Грос
Колибри

Неонови богове 
Кн.1 Мрачен Олимп
Кейти Робърт
Егмонт

Егото и защитните 
механизми
Ана Фройд
Изток-Запад

Средиземноморската 
диета: Живей и се храни 
здравословно
Sunny Lambroso
Хомо-Футурус

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1299 
лв.

1000 
лв.

1299 
лв.

900 
лв.

250 
лв.

1499 
лв.

700 
лв.

2199 
лв.

1599 
лв.

1799 
лв.

ТИЙН КНИГИ

Накрая и двамата 
умират
Адам Силвера
Егмонт

Пърси Джаксън и 
боговете на Олимп Кн.1: 
Похитителят на мълнии
Рик Риърдън
Егмонт

1

10

1490 
лв.

1290 
лв.

6 Дневникът на един 
Дръндьо Кн.1
Джеф Кини
ДуоДИЗАЙН

1990 
лв.

Малкият принц
Антоан дьо 
Сент- Екзюпери
Хеликон

4

495 
лв.

Един от нас лъже
Карън Макменъс
Егмонт

5

1490 
лв.

2 Игри на наследство
Дженифър Лин Барнс
Егмонт

1990 
лв.

Хари Потър и  
философският камък
Дж. К. Роулинг
Егмонт

1990 
лв.

Хари Потър и 
стаята на тайните
Дж. К. Роулинг
Егмонт

7

1990 
лв.

Детска академия 
за добри обноски
Невена Басарова
СофтПрес

8

1499 
лв.

Ние, лъжците
Е. Локхарт
Егмонт

9

1290 
лв.

3
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ГРАД АДРЕС ТЕЛЕФОН e-mail

АЙТОС ул. “Цар Освободител” ¹ 5 055 822 620 helikon.aytos@gmail.com

АСЕНОВГРАД ул. “Изложение” ¹ 2 033 232 233 helikon.asenovgrad@gmail.com

БЛАГОЕВГРАД ул. “Васил Левски” ¹ 1 073 861 620 helikon.blagrad@gmail.com

БУРГАС - ЦЕНТЪР ул. “Александровска” 51 056 590 500 burgas_centar@helikon.bg

БУРГАС пл. “Тройката” ¹ 4 056 800 620 burgas@helikon.bg

ВАРНА бул. “Княз Борис I” ¹ 17 052 600 620 helikon.varna@gmail.com

ВАРНА 2 бул. “Вл. Варненчик” ¹ 48 052 601 620 helikon.varna2@gmail.com

ВАРНА 3 бул. “Сливница” ¹ 22 052 604 620 helikon.varna3@gmail.com

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. “Васил Левски” ¹ 17 062 600 621 helikon.vtarnovo@gmail.com 

ВРАЦА ул. “Никола Войводов” ¹ 18 092 630 620 helikon.vratsa@gmail.com

ГАБРОВО ул. “Генерал Радецки” ¹ 28 066 830 620 helikon.gabrovo@gmail.com

ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

пл. “Георги Измирлиев” ¹ 3 061 820 620 helikon.goriahovitsa@gmail.com

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. “Търговска” ¹ 11 075 129 620 helikon.gdeltchev@gmail.com

ДОБРИЧ ул. “25 септември” ¹ 34 058 600 620 helikon.dobrich@gmail.com 

КЪРДЖАЛИ бул. “България” ¹ 58 036 614 021 helikon.kardzhali@gmail.com

КЮСТЕНДИЛ ул. “Демокрация” ¹ 33 078 580 620 helikon.kiust@gmail.com

НОВА ЗАГОРА ул. “Васил Левски” ¹ 34 045 760 120 helikon.nzagora@gmail.com

ПАЗАРДЖИК ул. “Втори януари” ¹ 2 034 470 620 helikon.pazardzik@gmail.com

ПЛЕВЕН ул. “Васил Левски” ¹ 161 064 600 620 helikon.pleven@gmail.com

ПЛЕВЕН 2 бул. “Данаил Попов” ¹ 18 064 601 620 helikon.pleven2@gmail.com

ПЛОВДИВ ул. “Райко Даскалов” ¹ 13 032 207 620 plovdiv@helikon.bg 

ПЛОВДИВ - 

ЦЕНТЪР 

ул. “Княз Александър 

Батенберг” ¹ 29

032 207 621 plovdiv2@helikon.bg 

РАЗГРАД бул. “България” ¹ 9 084 680 620 helikon.razgrad@gmail.com 

РУСЕ ул. “Александровска” ¹ 50 082 280 620 helikon.ruse@gmail.com 

СЛИВЕН ул. “Цар Освободител” ¹ 28 044 640 620 helikon.sliven@gmail.com 

СМОЛЯН бул. “България” ¹ 57, бл. Ела 030 121 062 helikon.smolyan@gmail.com 

СОФИЯ - 

ВИТОША 

бул. “Патриарх Евтимий” 

¹ 68

02 9953 620 bigbookshop@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЛАВЕЙКОВ

пл. “Славейков” ¹ 1 02 9954 620 slaveykov1@helikon.bg 

СОФИЯ - 

СЪБОРНА

ул. “Съборна” ¹ 5 02 9955 620 saborna@helikon.bg

СОФИЯ - 

ШИШМАН

ул. “Цар Иван Шишман” 27Б 02 9956 620 shishman@helikon.bg

СТАРА 

ЗАГОРА 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 100

042 600 620 helikon.stz@gmail.com

СТАРА 

ЗАГОРА 2 

ул. “Цар Симеон Велики” 

¹ 133

042 601 620 helikon.stz2@gmail.com

ТРОЯН ул. “Васил Левски” ¹ 42 067 062 620 helikon.troyan@gmail.com

ТЪРГОВИЩЕ ул. “Васил Левски” ¹ 9 060 140 620 helikon.targovishte@gmail.com 

ХАСКОВО ул. “Отец Паисий” ¹ 14 038 622 621 helikon.haskovo@gmail.com

ШУМЕН бул. “Славянски” ¹ 88 054 800 620 helikon.shumen@gmail.com

ЯМБОЛ ул. “Търговска” 29 046 610 620 helikon.yambol@gmail.com

СОФИЯ - 

ЛОГИСТИЧЕН 

ЦЕНТЪР

с. Казичене, 

ул. “Индустриална”

02 4604 051, 

53, 54 

helikonsklad@helikon.bg

Къде да намерите 
книжарници ХЕЛИКОНЗа книгите и хората

За книгите и хората

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Пасиансът на 
архангелите
Мария Лалева
Книгомания

Божият ген
Людмила Филипова
Enthusiast

Глина
Виктория Бешлийска
СофтПрес

Живот в скалите
Мария Лалева
Книгомания 

Времеубежище
Георги Господинов
Жанет 45

Радой Ралин. Събрано 
Юбилейно издание
Радой Ралин
Millenium

Жива
Ина Ясипова
Сиела

Аз още броя дните
Георги Бърдаров
Сиела

ABSOLVO TE
Георги Бърдаров
Мусагена

Неделният продавач 
на книги
Даниел Вълчев
Сиела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1800 
лв.

1490 
лв.

1400 
лв.

1580 
лв.

1800 
лв.

2500 
лв.

2000 
лв.

1500 
лв.

1899 
лв.

2200 
лв.
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1192
  стара цена 1995 лв. 

НОВА:             лв.
Промоцията е валидна 

от 03.06.2022 до 02.07.2022 вкл. 
или до изчерпване на количествата 

на Helikon.bg и с Promochip 
в книжарници Хеликон.

-40%

ТЪРСЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКИЯ

Прясна-прясна, на пазара 
вече е новата подборка 

на издателство „Хеликон” на 
безсмъртните Йовкови разкази. 
С твърда и мека корица, дело на 
талантливата художничка Фи-
делия Косева, двете томчета 
на „28 разказа” за пореден път 
ни припомнят, че в литерату-
рата ни има автори, без които 
националната ни културна иден-
тичност би била немислима. 
Сред тях са Иван Вазов, Алеко 
Константинов, Елин Пелин. И, 
разбира се, Йордан Йовков.

 „По жицата”, „Другоселец”, 

„Индже”, „Вълкадин говори с 
бога” разкриват повече за българ-
ската душевност от хиляди 
страници задълбочен изследо-
вателски анализ. Представят 
ни пред света с най-красивите 
черти на човешката природа. 
Учат ни на смелост, честност, 
благородство. И от поколение 
на поколение пренасят съкро-
вената светлина на любовта, 
съчувствието и надеждата.

А ето и няколко изречения 
от големия наш разказвач, кои-
то са трептящо актуални и в 
днешните тревожни дни:

Вечният  
Йордан Йовков

Кои са тез, дето съдят хората и редят световните 
работи, кой им дава таз сила, имат ли господ? Не са 
ли родени и те от майка и няма ли да умрат като 
всички хора?

***
Границите често се менят. Макар и по-рядко, поня-

кога и моретата напущат бреговете си. Но и от една 
някогашна граница, и от едно изсъхнало море всякога 
остават неизличими следи, които продължават да го-
ворят за един изчезнал, но странен и непознат живот.

***
На старата граница скръбта за изгубената родина 

е много по-силна, отколкото вред другаде. Тук, близо 
до чуждата земя, по-силно някога се е чувствувала 
привързаността към своята.

***
Достойната и красива смърт, сърцата, изгорели 

върху жертвеника на дълга и любовта към родина-
та – ето източника на тоя лъх от поезия и величие, 
който иде от тия подвизи и с който са обвеяни много 
страници на историята.

***
Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!

28 разказа
Йордан Йовков
изд. “Хеликон”
320 стр., тв. кор. 15,95 лв.

28 разказа
Йордан Йовков
изд. “Хеликон”

320 стр., м. кор. 12,95 лв.
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Ракъс
Л. Дж. Шен
изд. Сиела
брой стр.: 408
цена: 17.90 лв.

Мандариново небе
Холи Мартин
изд. Ера
брой стр.: 264
цена: 15.99 лв.

Пазителката 
на пчелите
Фиона Валпи
изд. Хермес
брой стр.: 344
цена: 17.95 лв.

Писма от миналото
Ерика Джеймс
изд. Труд
брой стр.: 483
цена: 23 лв.

 

Летящите ангели
Даниел Стийл
изд. Бард
брой стр.: 256
цена: 16.99 лв.

Момичето с 
гръмовния глас
Аби Даре
изд. Orange Books
брой стр.: 384
цена: 22 лв.

Тайната на Димана
Вилия Борисова
изд. Бард
брой стр.: 592
цена: 19.99 лв.

Подпалвачката
Стивън Кинг
изд. Бард
брой стр.: 464
цена: 25 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Тревожността: причини, 
смисъл, разрешаване” е но-

вата книга на психолога Огнян 
Димов, познат вече с излязла-
та през 2020 г. „Агресията в 
семейството”, която се концен-
трира върху един от най-сери-
озните бичове на нашето време 
– тревожността. 

Темата за тревожността 
придобива особена актуалност 
днес, във време на съмнения, на 
лични драми от загуба на близки 
хора и липса на ясен отговор 
на всяко ниво за причините 
за случващото се в света. 
Тревожността, отключена в 
настоящето, без значение от 
поводите, се свързва с причини-
те за тревожни състояния при 
всеки от нас, които идват от 
вече преживяното, но не дос-
татъчно осмислено и осъзнато 
наше детство. Отключените 
тревожни състояния абсор-
бират всички видими и 
невидими травматични 
преживявания, през 
които човек е ми-
нал и носи будни 
в душата си. 
Същевре-
менно 

тревожността се свързва с 
опита на съвременния човек да 
изгради своя ценностна система 
като възможност за самосъхра-
нение, способност да постига 
професионално удовлетворение 
и самосъзнание за реално само-
чувствие.

Изданието е с предговор от 
д-р Неделя Щонова, специалист 
невролог:

„Този труд е едно съкровище. 
Той дава стратегически зазе-
мена и разумна перспектива 
за дългосрочен личен растеж, 
баланс и осъзнатост. Настолно 
четиво за всеки, който иска 
да излезе от омагьосаната 
спирала – безпомощност, 
тревожност, депресия, страх 
от бъдещи събития, умора, 
болести.“

Принцът на небесата
Антонио Итурбе
изд. “Изток-Запад”
496 стр., 24 лв.

Смисълът  
зад всичко

Разумна 
перспектива

20-те години на ХХ век, 
Франция. В авиокомпа-

ния „Латекоер” приемат само 
най-добрите пилоти. Сред 
избраните са Антоан дьо 
Сент-Екзюпери, Жан Мермоз и 
Анри Гийоме – трима героични 
летци, които ще отворят 
първите линии за доставка на 
поща по неизследвани марш-
рути. Никое разстояние не е 
твърде голямо за тях, никоя 
планина – твърде висока: 
писмата трябва да стигат 
до местоназначението си. В 
небето тримата пилоти се 
борят с природните стихии, а 
на земята посрещат сътресе-
нията на белязаното от войни 
и катаклизми време.

Романът описва невероят-
ните подвизи на трима големи 
летци и приятели, оставили 
своята следа в историята 
на авиацията. Авторът на 
„Малкият принц” живее изпъл-
нен с приключения живот, но 
подобно на своя необикновен 
герой, винаги съумява да види 
реалността с очите на дете. 
И да ни накара тихичко да 
се усмихваме, когато гледаме 
небето. Защото имаме звезди, 
които знаят да се смеят.

Антонио Итурбе, познат 
на българските читатели с 
бестселъра „Библиотекарката 
от Аушвиц”, отново ни по-
вежда на вълнуваща среща с не-
обикновени хора. Защото знае, 
че никоя литературна творба 
не е по-фантастична от самия 
живот и ако тръгнеш по стъп-
ките на Екзюпери, няма как да 
не се съгласиш. Ще посетиш 

парижките салони и нюйорк-
ските литературни кръгове, 
ще полетиш над далечни земи и 
непознати места... Ще познаеш 
истинско приятелство и не-
възможни мечти; нетленна лю-
бов и всепоглъщаща страст... 
И ще изпиташ радостта от 
летенето. Защото там, в 
небесата, ще откриеш хора, 
които са живи, приключения, 
които са истински, и ще се 
научиш да виждаш смисъла зад 
всичко това.

Тревожността - 
причини, смисъл, 
разрешаване
Огнян Димов
изд. “Сиела”
224 стр., 15,90 лв.
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Наградата „Цветето на Хе-
ликон” се дава по традиция 

от Веригата книжарници в сто-
личния „Хеликон Витоша” на 
Световния ден на книгата и ав-
торското право – 23 април, но 
тази година поради съвпадение-
то с Великденските празници 
бе връчена на друга светла дата 
– 11 май, Ден на Светите братя 
Кирил и Методий. „Цветето 
на Хеликон” реално е продукт 
на читателския избор – взема я 
авторът с най-много продадени 
книги сред миналогодишните  
12 номинации за наградата за 
нова българска проза „Хеликон”.

Така лидер по продажби тази 
година – почти с хиляда повече 
от най-близкия конкурент „Ми-
сия Туран” на Алек Попов, стана 
романът „Опашката” на Захари 
Карабашлиев.

Пластиката на стрелици-
ята, която той получи от 
Тереса Светославова, старши 
книжар в „Хеликон-Витоша”, 
се оказа трета за автора. Кара-
башлиев е носител и на награда 
„Хеликон” – за „Кратка история 

на самолета” през 2009 г. За 
същата книга и за „18% сиво” 
той е удостояван отново с 
„Цветето на Хеликон”.

„Очевидно читателите 
високо оценяват тази сплав 
между реализъм с почти нату-

ралистичен елемент и социал-
но-политическата, отчасти 
антиутопична проекция на 
авторовата визия за ситуаци-
ята в страната ни”, каза при 
връчването Бойко Ламбовски, 
член на журито на наградите 
„Хеликон”.

Карабашлиев заяви, че цени 
получените призове „Хеликон” 
и ги подрежда високо в личната 
си творческа биография.

Съвременна приказка за Пепе-
ляшка с неочаквани обрати 

и смъртоносен залог.
Ейвъри Грамс има точен 

план за бъдещето си: да оцелее в 
гимназията, да спечели стипен-
дия за колеж и да се измъкне. Но 
съдбата ґ се променя в мину-
тата, в която милиардерът 
Тобайъс Хоторн умира и оставя 
на Ейвъри буквално цялото си 
богатство. Уловката? Ейвъри 
няма никаква представа защо – 
или дори кой е Тобайъс Хоторн. 
За да получи наследството си, 
тя трябва да се премести в Хо-
торн Хаус – огромното, пълно с 
тайни проходи имение, където 
всяка стая отразява любовта 
на стареца към пъзелите, загад-
ките и кодовете.

За нещастие на Ейвъри, Хо-
торн Хаус е дом и на семейство-
то, което Тобайъс Хоторн е 
лишил от наследство. В това 
число и четиримата внуци на 
стареца – опасни, магнетични и 
брилянтни момчета, които са 
израснали с идеята, че един ден 
ще наследят милиарди. Явният 
наследник сред тях – Грейсън 
Хоторн, е убеден, че Ейвъри 
е измамница и е решен да я 
разобличи. Брат му Джеймсън 

гледа на нея като на последната 
приумица на дядо им – извра-
тена загадка, която трябва да 
решат. Хваната в капана на 
свят, изтъкан от богатство и 
привилегии, Ейвъри ще трябва 
да внимава на всяка крачка, ако 
иска да оцелее.

Романът „Опашката“ 
на Захари Карабашлиев 
получи „Цветето на Хеликон“ 

Сн
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а 
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ов

а

Книга първа

Игри на наследство
Дженифър Лин Барнс
изд. “Егмонт”
384 стр., 19,90 лв.

Кой, как и при какви обстоя-
телства е убил войводата 

Христо Ботев? Вече век и 
половина този болезнен за исто-
рическата ни памет въпрос не е 
намерил своя ясен и категоричен 
отговор.

В книгата са събрани, подре-
дени и изтълкувани наличните 
свидетелства, водещи към 
твърдението, че Христо Ботев 
е убит от свои четници. Ос-
новните аргументи са фокуси-
рани върху противоречията в 
спомените на „очевидците” 
и мълчанието на важни 
свидетели. Изненадва-
щото във версията 
на автора е, че 
гибелта на 
Ботев се 

разглежда като част от серия 
убийства на членове от щаба 
на неговата чета, извършени 
със сходни мотиви и по една и 
съща схема.

Един смел и провокативен 
опит за разгадаване на мистери-
ите около трагичната съдба на 
Ботевата чета във Врачанския 
балкан, за реконструкция и 
интерпретация на събитията 
чрез средствата на истинско 

криминално разслед-
ване.

Кой и как?

Да убиеш Ботев. 
Мистерии, 
спомени, лъжи
Искрен Красимиров
изд. “Колибри”
216 стр., 18 лв.
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– Данаил, защо пишеш 
под псевдоним и как измис-
ли „Дензъл Ребеловски” – да 
не идва от актьора Дензъл 
Уошингтън, който впрочем 
бил журналист по образова-
ние :)

– Общото ни с Дензъл 
Уошингтън е, че и двамата сме 
с тъмнокафяви очи. Той е от 
любимите ми актьори, но няма 
отношение към псевдонима. 
А пиша под псевдоним, за да 
разгранича човека от писателя. 
Аз съм един като Данаил и съв-
сем друг като Дензъл. Обичам 
символиката и „Дензъл Ребелов-
ски” е съчетание на буквите в 
имената на моето семейство. 
Ребеловски е ясно откъде идва, 
от rebel – бунтовник. Защото 
за мен изкуството е бунт. Е, не 
от най-ожесточените, но със 
сигурност от най-продължи-
телните в човешката история.

– Опитът ти като 
сценарист ли е пренесен в 
„Изгубени в рая”? Вече видях 
читател, който се чуди какъв 
жанр е книгата.

– По-скоро не. Творчес-
ката ми кариера (еха, колко 
високопарно и помпозно звучи!)  
започна като писател и поет. 
След това продължих с пиеси 
и сценарии за филми. „Изгубе-
ни в рая” е игра с формата на 
романа и опит за създаване на 
нов стил. Нещо като прозаич-
на поезия или поетична проза, 
заради ритъма на книгата. Под 
влияние на социалните мрежи 
и така нареченото ТикТок об-
щество, вниманието на хората 
се задържа все по-малко върху 
каквото и да е. Аз ценя и вре-
мето на читателите, затова 
им давам кратка форма на една 
огромна тема.

– Малко мъже се осмеля-
ват да говорят открито за 
любов. Ти защо го правиш в  
„Изгубени в рая”?

– Смятам, че всеки носи 
любовта в себе си и е готов на 
всичко за нея. Повечето мъже 
обаче са приели социалния образ 
на корави типове, за които чув-
ствата и сълзите са глезотии. 
Но едва ли има нормален човек, 
който да не иска да бъде обичан, 
а предпочита да е самотен 
и неразбран. Съществуват 
твърде много книги за голямата 
любов. Аз исках да напиша книга 
за малката любов. Не малка по 
обхват на чувствата, а по про-
дължителност. Защото случва 
се да срещнем някого, с когото 
сме заедно за кратко, но оставя 
следа у нас завинаги. А с друг, 
макар да сме преживели години, 
следата е бледа и нетрайна.

– Кое съкращава времето 
на любовта в твоя роман?

– Нищо не може да унищожи 
една истинска любов, въпросът 
е когато тя е еднопосочна! 
Обичаме някого, а той не 
изпитва същото, което ние 
изпитваме към него. Тогава 
влюбени ли сме, или просто 
обсебени? Както в книгата, 
така и в реалността, любовта 
се съкращава от монотонност-

та в отношенията, сивотата 
в чувствата и дребните неща, 
които в крайна сметка  се оказ-
ват големи.

– Защо беше важно да 
вкараш духовен учител в 
сюжета?

– Защото макар да живеем 
в материален свят, съзнавай-
ки го или не, ние сме духовни 
същества. Образът на учителя 
е важен, още повече че той идва 
от Индия. Но като главния 
герой впоследствие се питаме 
– нима духовното е патент на 
Изтока? Може би то е една мар-
кетингова стратегия и нищо 
повече. Ако си купиш ваза с Буда 
или пепелник с Буда, няма да 
станеш по-пречистен и извисен. 
От друга страна, духовният 
учител е необходим, всеки го 
има около себе си – понякога 
това е баба ти, дядо ти, майка 
ти, баща ти, дори детето 
ти. В книгата съм загатнал и 
темата за псевдодуховността 
–  нещо, набиращо отчайващо 
бързо скорост. Но тук пак 
опираме до маркетинга.

– Кои са твоите учители, 
особено в литературата?

– Писателите сме гадни 
типове, ние крадем сюжети 
от живота. Вярно е, че човек 
се учи докато е жив и аз се уча 
от абсолютно всеки, с когото 

съдбата ме е срещнала. Поня-
кога слабите учители ни дават 
по-добри уроци и от най-вели-
ките учители. Защото късно 
предаден урок и късно подадена 
ръка могат да наранят повече и 
от непредаден урок и непо-
дадена ръка. В литературата 
учителите ми определено са 
много. Част от тях са Милан 
Кундера, Мишел Уелбек, Албер 
Камю, Франц Кафка, Дж. Д. 
Селинджър, Франсис Скот 
Фицджералди и др.

– Ако бъде поставена на 
сцена тази книга, колко души 
си представяш да я играят – 
един мъж под форма на моно-
лог, или двама – тя и той,  
и на какъв музикален фон?

– Поставена в държавен 
театър, може да бъде изиграна 
и от десет актьора :) Ако го-
ворим сериозно – не съм мислил 
за този текст под формата на 
пиеса. Но ето, сега ме замисляш. 
Със сигурност ще има мъж 
– разказвачът Марсел и жена – 
неговата любима Алис. Може би 
ще има и един трети – образът 
на Любов та, която ту застава 
по-близо до тях, ту се отда-
лечава, но присъствието ґ е 
постоянно. А музикалният фон 
категорично ще е от Лудовико 
Ейнауди, Олафур Арналдс, Макс 
Рихтер или Ханс Цимер.

Дензъл Ребеловски: 
Повечето мъже са приели 
социалния образ на корави типове

Той е от вечните експериментатори на поколението Y, родени 
през 80-те и умее да се изявява по различен начин. Данаил Недялков, 
по-известен с литературния псевдоним Дензъл Ребeловски предста-
вя себе си като български писател, поет, сценарист, копирайтър, 
маркетинг специалист, диджей, мисли визуално и с една красива  
недоизказаност в своята шеста книга „Изгубени в рая“. Повод за 
нашето интервю е загадката на чувствата в този бърз на темпо 
роман, звучащ като притча за любовта.
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Щях да подмина книгата 

„ДНК“, ако не бях отворила на 

случайна страница и едно изре-

чение не привлече вниманието 

ми: „Много е полезна онази 

самота, която е осъзната 

и добре оползотворена.” 

Веднага си представих 

картинна галерия. Хладно 

пространство, окъпано в 

светлина, а там като пос-

ветени пристъпват тихи 

ценители на изкуството. 

И продължих да разгръщам 

напосоки книгата на пловдив-

ската галеристка Красимира 

Алексиева, която прилича на 

склад от спомени – вадиш и 

разглеждаш. 

На „площ“ от 500 луксозни 

страници, издържани като 

фотоалбум, е разположена ав-

тобиографията на авторката и 

на нейната галерия „Възраждане” 

в Стария Пловдив. Двамата със 

сина є Сим Алексиев я стопа-

нисват повече от четвърт век, 

до ден днешен – цели 27 години. 

Не че знам имената на много 

художници, но намерих случки 

с десетки известни писате-

ли, всичките съвременници, 

братя по четка и перо, на които 

Красимира е дала място за 

срещи, както в галерията, така 

и в сърцето си. Защото тя ги 

познава персонално и приема 

толкова любящо, че наслагва 

техните образи върху своя 

живот, без сама да се изтъква. 

Отделно по страниците на 

книгата има нахвърляни любо-

питни податки как човек да из-

бере една картина, не залитайки 

по модата – или класически 

майстор, или свръхмодернист. 

Съветите на Красимира са с 

деликатни нюанси – на езика 

на професионален търговец 

на изкуство, куратор и малко 

критик. 

Хватката на мемоара е да се 

прелиства като роман, в който 

всеки факт и година поглъ-

щат  читателя, съпреживява 

ги, сякаш са току-що изтекли 

новини, и вървят в крачка със 

собственото му време. После, 

убедена съм, ще продължи да 

гледа под микроскоп и други 

частици ДНК от клетката, на-

речена българска култура, която 

съществува извън жълтите 

павета на София.

ЛЮДМИЛА ЕЛЕНКОВА 
РАДИО „ХЕЛИКОН“

Галерия 
от образи

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

 
 
Дом дневен, 
дом нощен
Олга Токарчук
изд. ICU
брой стр.: 320
цена: 22 лв.

Един мъж
Ориана Фалачи
изд. Сиела
брой стр.: 612
цена: 24 лв.

Избрани истории
Георги Господинов
изд. Жанет 45
брой стр.: 244
цена: 20 лв.

Стъкленият похлупак /
луксозно издание
Силвия Плат
изд. Сиела
брой стр.: 304
цена: 23 лв.

 
 
Убийство в хотел 
“Делфин”
Хелена Диксън
изд. СофтПрес
брой стр.: 272
цена: 17.99 лв.

Бавно тлеещ огън
Паула Хоукинс
изд. Enthusiast
брой стр.: 322
цена: 20 лв.

Денят на мъртвите
Ники Френч
изд. AMG Publishing
брой стр.: 472
цена: 19.95 лв.

Кървава луна
Виктор Метос
изд. Ера
брой стр.: 320
цена: 17.99 лв.

„Ще видиш ти, като 
родиш” е най-щурият 

наръчник за бъдещи (и насто-
ящи) майки! Неподражаемите 
рисунки и свежият хумор 
на Неда Малчева разказват 
истините за бременността и 
първите месеци от раждане-
то в книга, която прилича на 
комикс и се усеща като разговор 
с приятелка!

От вълненията по време на 
бременността през сложните 
въпроси в първите дни след 
раждането, когато се чувстваш 
като неподготвен ученик на 
изпит. От емоциите, които се 
вихрят с разрушителна сила на 
детската площадка до суевери-
ята, които разклащат увере-
ността и на най-спокойните 
мами. Тук ще откриете всичко, 
което ви трябва да знаете на 
тема какво е да си родител. 
„Ще видиш ти, като родиш” 
забавлява, насърчава, образова, 
успокоява и води до 
озаптяване на Петру-
нии и невъздържан 
смях.

С неподпра-
вено чувство 
за хумор 

Неда Малчева рисува (буквално 
и преносно) различните лица 
на майчинството. Редом със 
забавното обаче авторката не 
се притеснява да коментира и 
сериозното. На страниците на 
„Ще видиш ти, като родиш!” 
читателите ще прочетат за 
безсънните нощи и умората, за 
уроците по търпение, което 
всяко дете преподава на своя 
родител, за съмненията, които 
понякога се вмъкват като сянка 
в ежедневието на една майка.

Поднесени с много цвят, 
истините в тази книга са 
подкрепени от кварталната 
статистика, от Сандровския 
институт по комуникации 
и най-вече от личния опит 
на авторката с три бремен-
ности, изживени, избудувани 
и изтипосани за всеобщо 
забавление и просветление в 
поредицата „Ежедневието на 
една (луда) майка” и в личния ґ 
блог nedaArtworks.

Щур наръчник

Ще видиш ти, 
като родиш!

Неда Малчева
изд. “Софтпрес”

72 стр., 14,99 лв. 



Промоцията е валидна от 03.06.2022 до 30.06.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Свежи предложения

стара цена 
20,00 лв.

-30%

1400
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-30%

1257
лв.

стара цена 
13,95 лв.

-15%

1186
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-30%

1257
лв.

стара цена 
29,90 лв.

-10%

2691
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-20%

1436
лв.

стара цена 
18,00 лв.

-15%

1530
лв.

стара цена 
25,00 лв.

-10%

2250
лв.

стара цена 
16,90 лв.

-20%

1352
лв.



Промоцията е валидна от 03.06.2022 до 30.06.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

-10%
-15% -20%

-30%

стара цена 
19,99 лв.

-30%

1399
лв.

стара цена 
19,90 лв.

-10%

1791
лв.

стара цена 
17,00 лв.

-15%

1445
лв.

стара цена 
17,95 лв.

-10%

1616
лв.

стара цена 
16,90 лв.

-30%

1183
лв.

стара цена 
17,99 лв.

-30%

1259
лв.

стара цена 
18,90 лв.

-15%

1607
лв.

стара цена 
19,99 лв.

-15%

1699
лв.

стара цена 
25,00 лв.

-10%

2250
лв.



КНИЖАРНИЦА    
14

КНИЖАРНИЦА    
14

Откраднат фокус. Защо 
вече не можем да се 
концентрираме
Йохан Хари
изд. Изток-Запад
брой стр.: 336
цена: 21 лв.

Непоклатими
Тони Робинс
изд. Locus
брой стр.: 352
цена: 25 лв.

Представете си, 
ако...
д-р Кен Робинсън 
и Кейт Робинсън
изд. Рой 
Комюникейшън
брой стр.: 132
цена: 17 лв.

Неограничена 
свобода
Илона Цунайте
изд. Кибеа
брой стр.: 328
цена: 18 лв.

 

Тайните на Кремъл - 
от Распутин до Путин
Бернар Льоконт
изд. Кръг
брой стр.: 272
цена: 20 лв.

Личният живот 
на Анри IV
Ростислав Ботев
изд. Millenium
брой стр.: 222
цена: 19.99 лв.

Троловете на Путин
Йесика Аро
изд. Сиела
брой стр.: 416
цена: 25 лв.

Първо е 
невъзможното
Колин О`Брейди
изд. Вакон
брой стр.: 350
цена: 22 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Сложете край на терзани-
ята, изразявайте на глас 

своите потребности и вкусете 
свободата да бъдете наистина 
себе си.

Здравословни граници. Всич-
ки знаем, че трябва да ги имаме, 
за да постигаме равновесие 
между личния и професионалния 
живот, да се справяме с проб-
лемните хора и да се радваме 
на прекрасни отношения с 
романтичните ни партньори, 
близките и приятелите. Какво 
обаче означават здравословни-
те граници и как да даваме израз 
на потребностите си, да казва-
ме „не” и да отстояваме себе си, 
без да нараняваме околните?

Известният специалист 

по междуличностни 
отношения и един от най-
влиятелните терапевти в 
инстаграм Недра Глъвър Тауаб 
хвърля светлина върху тази 
сложна тема и я превежда на 
езика на съвремието. „Сложи 
граници, открий вътрешен 
мир” достъпно и убедително 
ни представя простички, но 
същевременно ефикасни начини 
да очертаваме здравословни гра-
ници във всяка една област от 
живота си. Плод на най-новите 
изследвания и най-добрите 
практики в когнитивно-пове-

денческата 
терапия 
(КПТ), тези пох-
вати могат да ни 
помогнат да определя-
ме и изразяваме потреб-
ностите си без заобикалки 
и без извинения, както и да 
стигнем до същинските причи-
ни за съзависимостта, борбата 
за надмощие, тревожността, 
депресията, професионалното 
прегаряне и още много други 
психологически проблеми.

Простички 
начини

Сложи граници, 
открий вътрешен мир

Недра Глъвър Тауаб 
изд. “Изток-Запад”
304 стр., 19,99 лв.

Най-блестящата пародия
Романът „Избраникът” на 

Нобеловия лауреат Томас 
Ман излезе за първи път в 
България. Публикуван в Германия 
още през 1951 г., но незаслужено 
подценяван и неиздаван у нас 
заради псевдоморализаторски 
опасения, сега той е в ръцете 
на читателите във великолеп-
ния превод на Любомир Илиев. 
Според него тази творба на 
великия писател е вероятно 
най-блестящата пародия не 

само в немската литература.
В основата на романа е 

средновековната легенда в сти-
хове „Грегориус или Добрият 
грешник” на рицаря Хартман 
от Ауе. Преди да се включи в 
в Третия кръстоносен поход 
на Фридрих Барбароса той 
обикаля замъците на Швабия и 
развлича с римите си техните 
властелини.

Централна фигура в 
„Избраникът” е възпетият в 
стиховете на кръстоносеца 
папа Григорий Пети, заченат 
от кръвосмешение между брат 
и сестра. Когато пораства, 
той се оженва за майка си, но 

щом узнава за това, се подлага на 
дълбоко покаяние, прекратено 
от намесата на Бог, който го 
избира за папа.

Самият Томас Ман, чиито 
колосални романи „Буденбро-
кови” и „Вълшебната планина” 
българските читатели позна-
ват добре, заявява скоро след 
излизането на книгата си през 
1951 г.: „Колкото и нескромно 
да звучи, ще си позволя да кажа, 
че с „Избраникът” създадох 
нещо ново в немската литера-
тура, нещо, което го е нямало 
преди, нещо уникално, възможно 
единствено само по себе си и 
поради това неповторимо.”

Избраникът
Томас Ман
изд. “Лист”
432 стр., 23 лв.



стара цена 
9,95 лв.

-20%

796
лв.

стара цена 
8,95 лв.

-20%

716
лв.

стара цена 
6,95 лв.

-20%

556
лв.

стара цена 
18,95 лв.

-20%

1516
лв.

стара цена 
4,95 лв.

-20%

396
лв.

стара цена 
10,95 лв.

-20%

876
лв.

стара цена 
6,95 лв.

-20%

556
лв.

стара цена 
10,95 лв.

-20%

876
лв.

стара цена 
5,95 лв.

-20%

476
лв.

Промоцията е валидна от 03.06.2022 до 30.06.2022 г. вкл. или до изчерпване на количествата 
в книжарници Хеликон. Кампанията не е валидна за онлайн покупки на Helikon.bg

Лятно четене -20%
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Български шевици 
от русенски регион
Здравка Димитрова
изд. СофтПрес
брой стр.: 400
цена: 49.99 лв.

Тайният език 
на тялото
Инес Субашка 
брой стр.: 319
цена: 24.90 лв.

Жените, храната и 
хормоните. 4-седмичен 
кето план, специално 
създаден за жени
Д-р Сара Готфрид
изд. Вдъхновения
брой стр.: 272
цена: 25 лв.

MINDSET. 
Нагласата на ума
Д-р Карол Дуек
изд. Кибеа
брой стр.: 392
цена: 30 лв.

 

Древни технологии
Франк Джоузеф
изд. Бард
брой стр.: 336
цена: 19.99 лв.

Сканирани
Ник Корбишли
изд. Дилок
брой стр.: 254
цена: 20 лв.

Енциклопедия на 
забранената история
Люк Бюргин
изд. Дилок
брой стр.: 320
цена: 28 лв.

Тази книга е 
пълна с мозъци 
Тим Кенингтън
изд. Сиела
брой стр.: 92
цена: 22.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Уникален реквием
Потопен в историята и за-

реден с напрежение, „Чумни 
нощи” е епичен роман, в който 
действието се развива преди по-
вече от сто години, но темите 
звучат повече от актуално.

Когато през 1901 г. на 
остров Мингер избухва чумна 
епидемия, местните жители – 
мюсюлмани и християни, започ-

ват да се обвиняват взаимно. 
Но независимо дали поклонници 
от Мека или търговци от Алек-
сандрия са докарали болестта, 
на китния, красив и спокоен 
дотогава остров настъпва ис-
тински хаос. След като султан 
Абдул Хамид II и великите сили 
в крайна сметка нареждат на 
военните си кораби да блокират 
острова, за да предотвратят 
разпространението на зара-
зата, жителите на Мингер са 
оставени да се оправят сами. 
Опортюнисти, наивници и 
авантюристи се възползват от 

отчаянието на населението и 
парализиращия, вездесъщ страх.

Новата книга на Орхан 
Памук е уникален реквием за 
Османската империя, разтърс-
вана от естествения си упадък, 
от националноосвободителни 
борби, изостаналост и суеверия, 
от конфликта между традиции 
и прогрес. Това е и изключите-
лен исторически роман, който 
умело преплита фантазия и 
реалност, минало и настояще, 
принципите и страховете на 
Изтока и Запада.

Преводач е Ивайло Хранов.

Чумни нощи
Орхан Памук
изд. “Еднорог”
720 стр., 29,95 лв.

Пленителна 
история
Оризовата майка стана 

бестселър за една нощ!
Дебютна книга, преведена 

досега на 38 езика!
„Оризовата майка” описва 

живота на една забележителна 
жена от Малайзия. Едва четири-
найсетгодишна Лакшми напуска 
родния Цейлон и отпътува за 
далечната Малайзия, където се 
омъжва за много по-възрастен 
мъж. Ражда всяка година, докато 
навърши деветнайсет. Въпреки 
крехката си възраст тя поема 
грижата за голямото семейство. 
С необикновена сила на волята 
Лакшми оцелява от неописуемия 
кошмар на японската окупация, 
причинила големи страдания на 
всички.

„Оризовата майка” е плени-
телна и екзотична история за 
смешни и тъжни неща, за любов 
и предателство. В нея религия и 

предразсъдъци, богове и духове се 
допълват и сглобяват мозайка-
та на един необикновен свят.

Преводач е Красимира Ико-
номова.

Оризовата майка
Рани Маника
изд. “Бард”
464 стр., 19,99 лв.

Икономиката има пряко 
влияние върху живота ни – 

време е да разберем как и защо!
Дейвид Смит умело и полека 

ни въвежда в модерната иконо-
мика, без сложни термини или 
сухи фрази. Благодарение на тази 
книга всеки ще придобие основ-
ни, практически познания, вклю-
чително умението да разбира 
твърденията на политиците 
и дори да ги оспорва. Наши 
водачи са едни от най-великите 
имена в областта, като Смит, 
Маркс и Кейнс.

„(Няма) Безплатен Обяд” се 
чете лесно и приятно и носи 
реални знания по тема, която 
мнозина погрешно твърдят, че 
владеят. Това е жизненоважна 
информация в тези времена 
на икономическа несигурност, 
еднакво полезна и за начинаещи, 
и за по-напреднали в сферата.

Дейвид Смит е многоуважа-
ван икономически редактор на 
седмичника The Sunday Times 
и автор на няколко книги на 

икономическа тематика. Живее 
в Лондон.

Преводач е Емилия Карас-
тойчева.

Реални знания

(Няма) Безплатен Обяд
Дейвид Смит
изд. “Ера”
344 стр., 18,99 лв.



Уникален реквием
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Задачата на настоящето 
е да коригира разбира-

нето ни за миналото. Тази 
задача става все по-неотлож-
на, когато миналото не може 
да бъде коригирано.

Елизабет Финч е вдъхновя-
ваща личност, която преподава 
„Култура и цивилизация” във 
вечерен курс за възрастни. С 
емпатия и духовитост тя 
стимулира студентите си да 
мислят нестандартно и да 
променят представите си за 
света. След смъртта ґ един от 
тях – Нийл, на когото е завеща-
ла своите дневници, си спомня 
за страстта ґ към историята, 
религията и философията. 
В тези дневници Елизабет 
размишлява над важни събития 
и идеите на велики умове от да-
лечното минало, които могат 
да ни помогнат да проумеем съв-
ремието. Нейният интерес към 
Юлиан Отстъпник, последни-
ят езически император на Рим, 
въодушевява Нийл да изследва 
живота му.

Тази книга е повече от роман 
– тя е своеобразен поклон пред 
философията, внимателна пре-
ценка на историята и покана 
да анализираме собствените си 
теории и разбирания.

Преводач е Надежда Розова.

Повече от 
роман

Джулиан Барнс
Елизабет Финч

изд.  “Обсидиан”  
216 стр., 19 лв.

Едно своеобразно хроно-
логично продължение на 

тетралогията на Димитър 
Талев, започваща с „Железният 
светилник” и незавършила с 
„Гласовете ви чувам”.  

„В Македония под игото. По-
меник на мъчениците” е исто-
рия на страданието, героизма, 
надеждата и покрусата... – съдба 
на стотиците хиляди българи 
извън границата на родината.

Със силата 
на бомба

Ново начало

В Македония под игото. 
Поменик на мъчениците

Димитър Кицевски
изд. “Прозорец”
333 стр., 19 лв.

Тази книга разказва за македонската участ на бъл-
гарската съдба. Автентичната история на едно стру-
мишко село от 1878 до 1944 година ни дава представа 

за цялата картина на отродяването и терора и засяда като кост 
в гърлото. Защото такива села е имало със стотици. Живият, на-
прегнат и рядко красив език на автора превръща книгата в роман. 
А поменикa на жертвите – в реквием. Един документ за миналото 
ни със силата на бомба. Деян Енев...

Лиза  напуска Англия преди
 пет години, за да загърби 

миналото и да започне начис-
то с дъщеря си Хана. Двете се 
установяват в Силвър Бей – ку-
рортно градче на австралийско-
то крайбрежие – и заживяват в 
едноименния хотел на лелята на 
Лиза. Красивите плажове и спло-
тената общност им предлагат 
това, от което най-много се 
нуждаят: свобода и сигурност. 
Но всичко се променя, когато 
Майкъл Дормър пристига в 
хотела. 

Привлекателният англича-
нин с прекалено скъпи дрехи и 
пронизителни очи работи в 
голяма строителна компания 
и е сгоден за дъщерята на шефа 
си. Той идва в Силвър Бей, за 
да проучи дали местността е 
подходяща за построяването 
на луксозен курортен комплекс 
с множество атракции. Майкъл 
очаква да сключи поредната 
лесна сделка, но се сближава с 
местните хора. Те не след дълго 
го приемат като един от тях, 
без дори и да подозират какви 
са истинските му намерения.

Лиза се страхува, че Майкъл 
ще унищожи всичко, за което се 
е борила: семейния бизнес и зали-
ва, който приютява любимите 
ґ китове. Както и твърдата 
ґ увереност, че никога повече 
няма да се влюби…

Сребърният залив
Джоджо Мойс
изд. “Хермес”
400 стр., 17,95 лв.

Една щипка от тайната 
подправка на любовта е дос-

татъчна, за да превърне всяко 
ястие в кулинарен шедьовър…

Андрю Найт e собстве-
ник на шикозен ресторант и 
новата звезда на бостънския 
кулинарен небосклон. Преуморен 
от работа и ангажименти, той 
спонтанно решава да изключи 
телефона си и да предприеме 
кратко пътуване до Мейн, 
където да си почине. Но нелеп 
пътен инцидент го среща с 
опърничавата Брук Дей.

Брук ръководи семейния 
ресторант, който, макар и из-
вестен сред местните жители 
с вкусната си храна, е на крачка 
от фалита. Разположен на брега 
на морето, той е истинско 
бижу, но се нуждае от сериозен 
ремонт и от реклама, за да 
привлече повече туристи.

Андрю подхожда с големи 
резерви към ресторанта на Брук 
до момента, в който опитва 
приготвените от нея ястия. 
Почувствал се отново вдъх-

новен от готвенето за пръв 
път от дълго време насам, той 
предлага на Брук да ґ помогне да 
спаси ресторанта си. Но про- 
пуска една малка подробност – 
не споделя с нея кой е и с какво 
се занимава…

А как ли ще реагира Брук, 
когато разбере истината?

Как ще реагира 
Брук?

Тайната подправка на любовта
Попи Андерсън
изд. “Ибис”
276 стр., 14,90 лв.



Извънредни 
новини от

10% отстъпка!

При закупуване на две или повече книги от
поредиците „Романи с цветни илюстрации“

и „Детска класика с твърди корици“
получавате

Промоцията е валидна от 30.05.2022 до 30.06.2022 вкл. или до 
изчерпване на количествата в книжарници Хеликон и на Helikon.bg.

Как ще реагира 
Брук?
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Слава - Кн.2 Блясък
Джесика Чон
изд. Егмонт
брой стр.: 288
цена: 14.90 лв.

Добро момиче, 
лоша кръв
Холи Джаксън
изд. Емас
брой стр.: 344
цена: 19 лв.

9 от деветте свята
Рик Риърдън
изд. Егмонт
брой стр.: 128
цена: 9.90 лв.

Семейство лъжци
Е. Локхарт
изд. Егмонт
брой стр.: 288
цена: 14.90 лв.

Голяма книга 
на суперсилите 
Сусана Исерн
изд. Колибри
брой стр.: 40
цена: 25 лв.

Лошите момчета 
Книга 1
Аарон Блейби
изд. Робертино
брой стр.: 140
цена: 14 лв.

Таен дневник 
за модата 
изд. Хермес
брой стр.: 96
цена: 14.95 лв.

Небивалици
Доналд Бисет
изд. Пан
брой стр.: 216
цена: 22.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

„Въпрос на гледна точка не е просто израз. 
А наше право. Право да виждаме със 

собствените си очи, да мислим със собст-
вените си умове. Да търсим истината е 
призвание, което не ни напуска до края.

Битката на ортодоксалната и неортодок-
салната наука е факт. Но повярвайте ми, от 
това печелим всички ние. Колкото повече зна-
ние, толкова повече различни теории. Въпроси-
те и отговорите са само частици от голямата 
картина. И колкото по-свободен е духът, 
толкова по-могъща е мисълта. Пътят е нелек, 
но пък е изпълнен с приключения. А какво друго 
да си поднесем като подарък, освен голямото 
приключение, наречено ЖИВОТ?”

СТОЙЧО КЕРЕВ е журна-
лист, продуцент и медиен 
експерт. Автор, лектор и 
комуникатор на методики за 
поведение и анализ. Създател 
и продуцент е на предаване-
то, станало платформата за 
наука, мистика и конспи-
ративни теории „Новото 
познание“, продължение на 
авторския му проект „Въпрос 
на гледна точка“.
Автор на статии и редица 
публикации в електронни и 
печатни издания. От 1993 г. е 
член на СБЖ. Работата му в 
областта на документално-
то кино включва и успешните 
проекти „Конспирация 2017“ и 
„Измамна реалност“.

ЗА АВТОРАВсеки има 
своята истина...

Въпрос на 
гледна точка
Стойчо Керев
изд. “Бард”
336 стр., 25 лв.

Загадката на най-срамното 
предателство в човешката 

история е залегнала в основата 
на най-новия роман на светов-
ноизвестния норвежки писател 
Том Егеланд. След „Заветът на 
Нострадамус”, „Ефектът на 
Лазар”, „Пазителите на завета” 
и „Тринайсетият апостол”, 
продали милиони екземпляри 
по света, Егеланд създава нов 
бестселър, още по-завладяващ 
като литература и познание за 
скритите тайни в историята 
и библейските митове.

Новооткрито писмо на 
две хиляди години, написано 
от Пилат Понтийски, изчезва 
безследно, а палеографът, който 
е трябвало да го разчете, е 

намерен мъртъв 
в Капела Медичи, 
във Флоренция. 
Археологът Бьорн 
Белтьо е натоварен с 
опасната задача да намери този 
безценен пергамент, криещ непо-
дозирана истина и отговора на 
една смъртоносна загадка. Какво 
е подтикнало Юда да предаде 
Исус и какво реално се е случило? 
Каква е била ролята на Пилат 
в цялата тази драма? Каква е и 
тайната на Медичите, пазена в 
продължение на векове?

Бьорн Белтьо става обект 
на преследване и шпиониране, 
трябва да разреши няколко 
загадки, изпращани му от тайн-
ствен непознат, сдобива се с 

нови 
приятели, но и с 
нови врагове. Кога-
то открива писмото, 
Белтьо, се изправя пред 
поредно предизвикателство: 
намирането на гроба на Пилат 
Понтийски. Вместо обаче уси-
лията му да бъдат оценени, той 
е посрещнат със скептичност и 
критика, защото неговите от-
крития застрашават устоите 
на християнството. Трябва да 
се изправи и срещу загадка, касае-
ща собственото му минало.

Защо Юда 
предаде Исус?

Сребърниците
Том Егеланд

изд. “Персей”
448 стр., 25 лв.
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Енциклопедия 
за най-малките: 
Праисторията
Емили Бомон
изд. Пан
брой стр.: 24
цена: 5.90 лв.

Пес Патрул. 
Споделяй, грижи се, 
играй честно
изд. Егмонт
брой стр.: 18
цена: 12.90 лв.

Каю: Прибира 
играчките си
Джослин Саншагрин
изд. Кибеа
брой стр.: 24
цена: 11 лв.

Пепе и Мили 
търсят цветовете
Яйо Кавамура
изд. Фют
брой стр.: 24
цена: 14.90 лв.

 

Моята голяма книга 
с приказки 
(Красиви приказки 
за лека нощ) Кн.7
изд. Фют 
брой стр.: 178
цена: 22 лв.

Атлас на животните 
по света 
Барбара Тейлър
изд. Пан
брой стр.: 64
цена: 19.90 лв.

73 забавни научни 
експеримента
Ана Клейборн
изд. Пан
брой стр.: 128
цена: 15.90 лв.

Разгледайте отвътре! 
Океаните 
изд. Фют
брой стр.: 16
цена: 19.90 лв.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ  www.helikon.bg

Какво се случва, когато 
двама обичани от децата 

автори обединят сили? Бри-
танският писател Майкъл 
Морпурго и художничката 
Емили Гравет ни го показват 
в новата си книга „Песен на 
радостта”. 

Майкъл Морпурго е сред 
най-известните и обичани 
съвременни детски автори. 
Във Великобритания говорят 
за него като за живия класик 
в детската литература и 
книгите му са част от учи-
лищните програми.

Романите му са добре 
познати и у нас – „Сянка”, 
„Каспар”, „Вслушай се в луна-
та”, „Историята на редник 
Пийсфул”, „Супер!” са само 
част от заглавията на книги-
те, които почти мигновено 
спечелиха сърцата на децата. 

„Песен на радостта” е 
красив и трогателен разказ за 
любовта и грижата, които 
като с невидими нишки свърз-

ват в едно живите същества 
на този свят. Всичко започва 
от един разговор с песнопо-
еца кос в градината. Какво 
може да направи една малка 
птичка, за да стане светът 
по-добър? Може много, ако 
има обич и грижа в сърцето. 
От страница в страница, 
от илюстрация в илюстра-
ция се разгръща магическата 
картина на живота, в която 
и най-малкото същество има 
своето място. И докато 
четете, усещате как неви-
димите нишки на обичта 
достигат и до вас и чувате 
радостната песен. 

„Песен на радостта” е под-
ходяща за деца над 5 години, 
но може да се превърне в 
чудесен повод за разговор и с 
по-големите. Защото е важно 
да покажем на децата си, че 
всеки един от нас – малък или 
голям, е ценен, и ако се грижим 
един за друг, светът ще стане 
по-добър и още по-красив.

Всички заедно!

Епична и 
затрогваща
Героинята в най-новия роман 

на Исабел Алиенде, „Виоле-
та” (2022), е първото момиче 
от шестте деца на известна и 
заможна фамилия. Идва на бял 
свят през 1920 г., когато ехото 
от Първата световна война 
още не е отзвучало, а испански-
ят грип стига до бреговете 
на нейната родина в Южна 
Америка. Прозорливият баща на 
семейството успява да преодо-
лее тази криза, за да се сблъска с 
Голямата депресия, 
която разклаща не-
обратимо устоите 
на безметежната 
буржоазна изиска-
ност. Семейството 
на Виолета губи 
всичко и е принудено 
да се оттегли в отда-
лечен и див район на 
страната.

Сто години по-къс-
но, в писмо до любим 
човек, в последните си 
дни тя си припомня 
разрушителни лю-
бовни разочарования, 
периоди на нище-
та, но и на 
проспе-
ритет, 
ужасни 
загуби, но 

и върховни радости. Борбите 
за права на жените, възхода и 
падането на тирани, войни и не 
една, а две пандемии…

Исабел Алиенде поднася 
поредната епична и дълбоко зат-
рогваща история на страстна 
и решителна жена с невероятно 
чувство за хумор, чийто дълъг и 
бурен житейски път прекосява 
най-значимите събития на XX 
век.

Преводач е Катя Диманова.

Виолета
Исабел Алиенде
изд. “Колибри”
368 стр., 25 лв.

Песен на радостта
Майкъл Морпурго, 

Емили Гравет
изд. “Фют”

32 стр. цветна, 5,90 лв.



НАПРАВИ ТОЧНИЯ ПОДАРЪК

ВАУЧЕР за книги от
ХЕЛИКОН

Промоцията е валидна от 01.06.2022 до 30.06.2022 г. вкл. 
или до изчерпване на количествата в книжарници Хеликон.

СТИЛНИ И 
ЕКОЛОГИЧНИ 

ТЕРМОБУТИЛКИ
-30%

3497
лв.

3217
лв.

стара 
цена 

4595
лв.

стара 
цена 

4995
лв.




